Č.j. 55/21

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY HOLÝŠOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Dítě se přijímá k předškolnímu vzdělávání, jehož cíle jsou vymezeny v § 33 Zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále školský zákon).
Z tohoto ustanovení jednoznačně vyplývá, že předškolní vzdělávání spočívá především ve vzdělávací činnosti, nikoliv v poskytování péče; dítě
přijaté k předškolnímu vzdělávání tedy musí být od počátku připraveno plnit požadavky stanovené Rámcovým programem pro předškolní
vzdělávání, Školním vzdělávacím programem Mateřské školy Holýšov a Školním řádem Mateřské školy Holýšov.

I.

Ředitelka mateřské školy (dále MŠ) rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte,
jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.

II.

Do MŠ přijímáme děti, které dovršily k 31.8.2021 tří let, výjimečně dítě mladší, u kterého se termín přijetí řídí datem
narození. Dítě je přijato do mateřské školy nejdříve v den 3. narozenin z důvodu, aby zvýšení počtu mladších dětí
nebylo na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a byly splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. Děti, které
k 1.9.2021 nedovršily tří let přijímáme vždy na zkušební dobu 3 měsíců z důvodů ověření schopnosti přizpůsobit se
podmínkám MŠ (viz úvodní odstavec a dále by dítě mělo být alespoň trochu samostatné v oblékání a při jídle – jíst
lžící, pít z hrnečku, nesmí mít pleny, musí chodit na WC na malou i velkou stranu, zvládat chůzi po schodech a být bez
dudlíka …).

III.

Termín přijímacího řízení stanovila ředitelka MŠ po dohodě se zřizovatelem Městem Holýšov od 3.5.2021 do
14.5.2021. Při přijímacím řízení je nutné, aby zákonný zástupce (dále rodič) doložil vyplněnou a lékařem potvrzenou
žádost s podpisy zákonných zástupců, kopii rodného listu dítěte. Potřebné dokumenty je třeba doručit do MŠ jedním
z následujících způsobů:
- Do datové schránky školy (3.-14.5.2021), datová schránka: 4tapeix
- E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý e-mail), (3.-14.5.2021)
- Poštou (3.-14.5.2021) – datum doručení poštou do MŠ je do 14.5.2021
- 3.-14.5.2021 vhoďte vše potřebné v obálce do uzamčené schránky, která je umístěna na viditelném místě před
budovou sídla MŠ ve Školní ulici. Obálku označte „ZÁPIS – NEOTVÍRAT“.

IV.

O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka MŠ na základě písemného vyjádření školského
poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.

V.

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud to kapacitní, hygienické a bezpečnostní
možnosti dovolí.

VI.

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:
1.
•
•

Místo trvalého pobytu dítěte (nájemní smlouva není považována za trvalý pobyt): max. 10 bodů
Místo trvalého pobytu v Holýšově, v Dolní Kamenici a v Horní Kamenici: 10 bodů
Místo trvalého pobytu mimo Holýšov, Dolní Kamenici a Horní Kamenici: 0 bodů

2.
•
•
•
•

Věk dítěte: max. 8 bodů
Děti, které dosáhnou 6 let věku v období od 1. září do 31. srpna následujícího školního roku.:
Děti, které dosáhnou 5 let věku v období od 1. září do 31. srpna následujícího školního roku.:
Děti, které dosáhnou 4 let věku v období od 1. září do 31. srpna následujícího školního roku.:
Děti, které dosáhnou 3 let věku v období od 1. září do 31. srpna následujícího školního roku.:

8 bodů
6 bodů
4 body
2 body

Pomocným kritériem u každého z výše uvedených bodů je v případě shody věk dítěte, tzn. přednost bude mít věkově starší dítě.
V případě shody ve všech uvedených bodech včetně pomocného kritéria budeme o pořadí rozhodovat losováním.

V Holýšově 17.3.2021
Daniela Leváková, DiS.
ředitelka Mateřské školy Holýšov

